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A. CÁCH TẢI ỨNG DỤNG TỪ CHỢ ỨNG DỤNG VỀ  

Người dùng tải Apps Thanh niên Việt Nam trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App 

Store (đối với hệ điều hành IOS) và Google Play (đối với hệ điều hành Android).  

- Cách 1: Truy cập theo link tải sau:  

IOS: https://apps.apple.com/vn/app/thanh-ni%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-

nam/id1535733802?l=vi 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpt.tnvn 

- Cách 2: Truy cập vào chợ ứng dụng tìm kiếm ứng dụng theo từ khoá “Thanh niên 

Việt Nam” 

B. ĐĂNG KÝ & ĐĂNG NHẬP 

- Mô tả: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Người dùng khai báo thông tin cá nhân để đăng 

ký tài khoản App Thanh niên 

 

https://apps.apple.com/vn/app/thanh-ni%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-nam/id1535733802?l=vi
https://apps.apple.com/vn/app/thanh-ni%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-nam/id1535733802?l=vi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpt.tnvn


Tài liệu 

Ứng dụng Thanh niên Việt NamHDSD app TNVN_v1 
 3/12 

2 - Giao diện yêu cầu nhập mã OTP gửi về số 

điện thoại tương ứng. 

 Người dùng nhập Mã OTP đã nhận và 

bấm Xác nhận. Hệ thống sẽ check tính chính 

xác của OTP. 

  

 

3 - Hệ thống mặc định hiển thị màn hình Đăng 

nhập tài khoản bằng Tài khoản, Mật khẩu. NSD 

nhấn “Quên mật khẩu” 
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C. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Người dùng nhấn vào avatar để thực hiện 

chỉnh sửa xem thông tin chi tiết thông tin 

profile 

Thông tin profile bao gồm 

- Ảnh đại diện 

- Họ tên 

- Số điện thoại 

- Tên tài khoản 

- Ngày sinh 

- Giới tính 

- Địa chỉ thường trú 

- Công tác Đoàn, hội: 

+ Đoàn: 

+ Hội sinh viên 

+ Hội liên hiệp:  

- Mã QR của tôi 

 

 

2 
- Người dùng ấn vào nút.  có thể lựa 

chọn từng trường thông tin để thực hiện 

chỉnh sửa 

- Toàn bộ các thông tin ngoại trừ tên tài 

khoản khi người dùng đăng ký tài khoản 

được phép chỉnh sửa.   

- Trường thông tin Tên tài k được làm mờ 

và không cho phép chỉnh sửa 

- Hệ thống hiển thị nút Lưu để người dùng 

lưu thông tin thay đổi 

- Hiển thị nút quay lại để trở lại màn hình 

thông tin cá nhân 
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D. TRANG CHỦ 

Bước Diễn giải Mock up 

1 

Màn hình home cho người dùng sử dụng  

- Icon avatar: 

  + Trên cùng bên trái 

  + Hiển thị icon mặc định 

  + Click sẽ chuyển đến màn hình đăng nhập của app. 

- Thanh search: 

- Notifications: 

  + Trên cùng bên trái 

  + Hiển thị các thông báo của app và các tin từ 

Trung Ương Đoàn. 

- Thanh tabbar dưới: Dưới cùng Fix ở tất cả các 

màn hình hiển thị các mục: 

 + Trang chủ: Mặc định khi người dùng chưa đăng 

nhập focus vào truy cập trang chủ. 

 + Chat: Để truy cập vào OTT. Người dùng chưa 

đăng nhập khi click vào sẽ chuyển đến màn hình 

đăng nhập của app. 

 + Thanh toán: Để truy cập SDK của Ví VNPT Pay 

 + Khác: Để vào menu cài đặt của ứng dụng  
 

Hình 1 

E. OTT(nhắn tin, gọi điện) 

 

Bước Diễn giải Giao diện 

2 1. Trường hợp người dùng chưa có bạn bè 

trong danh sách hoặc kết bạn mới. Người 

dùng nhấn nút Thêm bạn trên trang chủ 

của ứng dụng. 

2. Chọn tab Chat  

> Hiển thị màn hình “Tin nhắn” (Lịch sử 

chat). Chọn vào floating button (+) ở góc 

dưới bên phải màn hình > Hiển thị màn 

hình Tạo hội thoại 

> Truy cập vào màn hình Cuộc gọi > Chọn 

floating button (+) 

> Danh bạ: khách hàng bấm vào đồng bộ 

danh bạ để đồng bộ danh bạ  
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F. TRỰC TUYẾN  

Bước Diễn giải Mock up 

1 Học viên chọn icon Trực tuyến tại trang 

chủ trên App TNVN  

- Người dùng chưa đăng nhập thì sẽ 

quay đến màn hình đăng nhập 

- Người dùng đã đăng nhập thì sẽ 

quay đến màn hình trực tuyến như 

hình bên 

 

 

 

2 Học viên chọn tham gia Học trực tuyến. 

Người dùng được tham gia các khoá học 

do TWD tổ chức 
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3 Học viên chọn tham gia Thi trực tuyến. 

Người dùng được tham gia các cuộc thi 

do TWD tổ chức 

 

 

 

4 Học viên chọn Bảng xếp hạng. 
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G. TIN TỨC 

H. TIỆN ÍCH VÀ THƯ VIỆN 

STT Mục Chi tiết 

1 - Khi vào mục “Tiện ích” màn hình sẽ hiển thị 

các tab "Học tập", "Công nghệ", "Khởi 

nghiệp", "Sức khỏe", ''Việc làm" 

- Bên dưới là hình ảnh lớn cùng tiêu đề bài 

viết tiêu biểu. Dưới là các tiêu đề bài viết, ảnh 

hoặc nội dung bài viết thu nhỏ, thời gian đăng 

bài, tag khu vực (nếu có) 
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I. HỎI ĐÁP 

Bước Diễn giải Mock up 

1 

Màn hình trang chủ chuyên mục hỏi đáp 

Click vào icon hỏi đáp sẽ chuyển đến màn hình 

hiển thị chuyên mục hỏi đáp tới người dùng:(hình 

1) 

- Các nút chức năng: 

  + Nút "Gửi câu hỏi" chuyển đến màn hình soạn 

câu hỏi 

  + Sắp xếp: Tùy chọn sắp xếp theo thứ tự câu hỏi 

mới nhất, câu hỏi đã trả lời, câu hỏi đang chờ kiểm 

duyệt. Sau khi chọn màn hình danh sách câu hỏi sẽ 

sắp xếp hiển thị đúng danh sách nội dung được 

chọn. 

- Danh sách các câu hỏi bao gồm câu hỏi đã trả lời 

và câu hỏi chưa có câu trả lời. 01 câu hỏi chỉ có 01 

câu trả lời, không hiển thị theo dạng hội thoại. 

  + Nội dung hiển thị thu nhỏ bao gồm 

       - Dòng 1: Tiêu đề câu hỏi  

       - Dòng 2:  Tóm tắt nội dung  

       - Dòng 3: 

            + Câu hỏi đã trả lời: Tên người trả lời hoặc 

tổ chức được bôi đậm 

            + Câu hỏi chưa trả lời: Câu hỏi đang chờ 

kiểm duyệt làm mờ 

       - Dòng 4:  

            + Câu hỏi đã trả lời: Ngày tháng năm giờ 

phút giây nhận câu trả lời hiển thị góc dưới cùng 

bên phải. 

            + Câu hỏi chưa trả lời: Ngày tháng năm 

giờ phút giây gửi câu hỏi hiển thị góc dưới cùng 

bên phải 

       

 

Hình 1 

 

Hình 2 
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1.1 

Màn hình hiển thị nội dung câu hỏi 

Hiển thị toàn bộ nội dung câu hỏi và câu trả lời 

       - Câu hỏi chưa có câu trả lời: hiển thị nội 

dung như hình, thông tin file đính kèm và hiển thị 

câu hỏi đang chờ kiểm duyệt.  (hình 3) 

       - Câu hỏi đã trả lời: hiển thị như hình. Bao 

gồm Tên người trả lời hoặc tổ chức, Ngày tháng 

năm nhận câu trả lời, nội dung và thông tin file 

đính kèm.   

 

 

Hình 3 

1.2 

Màn hình Gửi câu hỏi 

- Tiêu đề (bắt buộc) - 

  + Nhập nội dung tiêu đề câu hỏi 

  + Ấn vào nhập tiêu đề hiển thị bàn phím ảo 

- Chủ đề (bắt buộc): 

  + Có 4 chủ đề: Công tác Đoàn, Hội; Sức khỏe, 

tâm lý; Nghề nghiệp, việc làm; Khác. 

- Nội dung câu hỏi (bắt buộc):  

  + Hiển thị nội dung câu hỏi đã nhập của người 

dùng. 

 + Ấn vào nhập nội dung hiển thị bàn phím ảo 

- Thông tin đính kèm 

 + Nút đính kèm 

   - Đính kèm tối đa được 03 file 

- Nút Gửi câu hỏi: 

- Bàn phím : 

Các nội dung  sẽ được cuộn từ dưới lên và ngược 

lại. Nút chức năng và gửi câu hỏi được cố định khi 

cuộn 
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J. THÔNG BÁO 

Bước Diễn giải Mock up 

1.5 

Màn hình Thông báo 

Màn hình tổng hợp Notification của các chuyên 

mục Tin tức, thi trực tuyến, học tập, các thông báo 

chung từ App: 

- Các nút chức năng bao gồm: 

  + Nút < để quay lại màn hình Trang chủ 

  + Nút  để đánh dấu toàn bộ các tin thành đã 

đọc 

- Hiển thị bao gồm các thông báo đã đọc và chưa 

đọc. 

- Thông báo bao gồm Tiêu đề, nội dung và thời 

điểm nhận được thông báo như hình bên. 

  + Thông báo chưa đọc: hiển thị được làm nổi bật 

mầu sắc và chữ tiêu đề sẽ được in đậm. 

  + Thông báo đã đọc: hiển thị làm mờ và chữ tiêu 

đề không được in đậm. 

  + Click vào các thông báo sẽ chuyển đến đúng 

màn hình hiển thị toàn bộ chi tiết nội dung hoặc 

cửa sổ chat được thông báo trong các chuyên mục 

và chức năng. 

- Trong màn hình Thông báo vẫn hiển thị các 

Tabbar dưới để người dùng có thể truy cập nhanh 

vào các chức năng và dịch vụ. 
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1. KHÁC 

Bước Diễn giải Mock up 

1 

Người dùng lựa chọn mục Khác hệ thống sẽ hiển 

thị tới người dùng các cài đặt cho app và cài đặt 

tính năng chat: Hình 1 

- Cài đặt tính năng chat: Hình 2 

Click vào cài đặt tính năng chat hiển thị chức năng 

như sau: 

  + Chia sẻ trạng thái Online: Cho người khác biết 

người dùng đang online hay không 

     - Giá trị mặc định là Online. 

    -  Hiển thị nút bật tắt cho người sử dụng. 

 + Chọn âm báo: Cho phép người dùng lựa chọn 

âm báo (hình 3) 

- Cài đặt ứng dụng 

  + Nhận thông báo: 

      -  Cho phép người dùng lựa chọn có nhận 

thông báo từ các chuyên mục tin tức, thi trực 

tuyến, học tập, hỏi đáp và các thông báo chung từ 

App. 

      - Giá trị mặc định là Bật. 

    -  Hiển thị nút bật tắt cho người sử dụng. 

  + Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng đổi mật 

khẩu ứng dụng: Hình 4 

    - Click vào nút < để quay lại màn hình Khác 

  + Ngôn ngữ: Giai đoạn 1 chỉ có 1 lựa chọn là 

Tiếng Việt. Ngôn ngữ tiếng việt được làm mờ, 

click vào ngôn ngữ -> giữ nguyên màn hình không 

chuyển trang. 

  + Điều khoản: hiển thị trang điều khoản của ứng 

dụng  

    - Click vào nút < để quay lại màn hình Khác 

  + Đăng xuất: 

    -  Cho phép người dùng đăng xuất khỏi ứng 

dụng. 

    - Click Đăng xuất -> Trở lại màn hình trang chủ 

cho người chưa đăng nhập 

  +  Phiên bản: hiển thị phiên bản hiện tại của ứng 

dụng  

 

Hình 1 

 

 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 



                                                                              

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP TNVN 

CHI TIẾT 
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A. CÁCH TẢI ỨNG DỤNG TỪ CHỢ ỨNG DỤNG VỀ  

Người dùng tải Apps Thanh niên Việt Nam trên điện thoại di động từ kho ứng dụng App 

Store (đối với hệ điều hành IOS) và Google Play (đối với hệ điều hành Android).  

- Cách 1: Truy cập theo link tải sau:  

IOS: https://apps.apple.com/vn/app/thanh-ni%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-

nam/id1535733802?l=vi 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpt.tnvn 

- Cách 1: Truy cập vào chợ ứng dụng tìm kiếm ứng dụng theo từ khoá “Thanh niên 

Việt Nam” 

IOS:  

Android: 

B. ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP 

- Mô tả: 

Bước Diễn giải Mock up 

https://apps.apple.com/vn/app/thanh-ni%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-nam/id1535733802?l=vi
https://apps.apple.com/vn/app/thanh-ni%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-nam/id1535733802?l=vi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpt.tnvn


Tài liệu 

Ứng dụng Thanh niên Việt NamHDSD app TNVN chi tiet_v1 
 3/105 

1 Người dùng khai báo thông tin cá nhân để đăng 

ký tài khoản App Thanh niên 
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2 - Giao diện yêu cầu nhập mã OTP gửi về số 

điện thoại tương ứng. 

 Người dùng nhập Mã OTP đã nhận và 

bấm Xác nhận. Hệ thống sẽ check tính chính 

xác của OTP. 
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3 - Tài khoản thêm mới thành công. 

- Giao diện popup thông báo đã đăng ký thành 

công. 

- Nhấn Hoàn thành: Đóng thông báo, điều 

hướng đến màn hình Home với trạng thái Đã 

đăng nhập. 
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4 - Hệ thống mặc định hiển thị màn hình Đăng 

nhập tài khoản bằng Tài khoản, Mật khẩu. NSD 

nhấn “Quên mật khẩu” 

 

5 Màn hình nhập thông tin SĐT để lấy lại mật 

khẩu. 

- NSD nhập SĐT: Hệ thống check tài khoản 

tồn tại với SĐT NSD nhập 

+ TH không tồn tại tài khoản với SĐT 

nhập -> HT đưa ra thông báo đỏ dưới 

trường DL “Không tồn tại tài khoản với 

SĐT này, nhập lại SĐT”. 

- Gửi: Hệ thống gửi OTP về SĐT đã nhập và 

điều hướng đến màn hình nhập OTP 
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 Giao diện popup  “Nhập OTP đổi mật khẩu” 

- Nhấn icon   để back lại màn hình “Đăng 

ký bằng thuê bao di động” 

 Người dùng nhập Mã OTP đã nhận và bấm 

Xác nhận. Hệ thống sẽ check tính chính xác của 

OTP. 
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6 - Hệ thống SDK phản hồi lại cho App Thanh 

niên, thông báo đổi mật khẩu thành công. 

 

 

C. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Mô tả: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Người dùng nhấn vào avatar để thực hiện 

chỉnh sửa xem thông tin chi tiết thông tin 

profile 

Thông tin profile bao gồm 

- Họ tên 

- Số điện thoại 

- Tên tài khoản 

- Ngày sinh 

- Giới tính 

- Địa chỉ thường trú 

- Công tác Đoàn, hội: 

+ Đoàn: 

+ Hội sinh viên 

+ Hội liên hiệp:  

- Mã QR của tôi 
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2 Người dùng nhấn avatar để thực hiện thay 

đổi ảnh đại diện 
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3 
- Người dùng ấn vào nút.  có thể lựa 

chọn từng trường thông tin để thực hiện 

chỉnh sửa 

- Toàn bộ các thông tin ngoại trừ tên tài 

khoản khi người dùng đăng ký tài khoản 

được phép chỉnh sửa.   

- Trường thông tin Tên tài k được làm mờ 

và không cho phép chỉnh sửa 

- Hệ thống hiển thị nút Lưu để người dùng 

lưu thông tin thay đổi 

- Hiển thị nút quay lại để trở lại màn hình 

thông tin cá nhân 
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D. TRANG CHỦ 

I. Mô tả 

- Màn hình home hiển thị thông tin dựa trên các đối tượng người dùng khác nhau, bao 

gồm: Người dùng chưa đăng nhập và người dùng đã đăng nhập tài khoản App Thanh Niên 

Việt Nam. 

II. Luồng nghiệp vụ 

Bước Diễn giải Mock up 

1 

Màn hình home cho người dùng sử dụng khi 

chưa đăng nhập tài khoản 

- Icon avatar: 

  + Trên cùng bên trái 

  + Hiển thị icon mặc định 

  + Click sẽ chuyển đến màn hình đăng nhập của 

app. 

- Thanh search: 

  + Nằm giữa trên cùng 

  + Tìm kiếm bằng Từ khóa: Đối với người dùng 

chưa đăng nhập từ khóa sẽ tìm kiếm trong chuyên 

mục: Tin tức, Tiện ích, Thư viện. 

  + Nội dung sau khi tìm kiếm trong từng chuyên 

mục được chia thành các tab: Tin tức, Tiện ích, 

Thư viện. 

- Notifications: 

  + Trên cùng bên trái 

  + Hiển thị các thông báo của app và các tin từ 

Trung Ương Đoàn. 

  + Không hiển số lượng Notifications chưa đọc 

đối với người dùng chưa đăng nhập. Khi người 

dùng đăng nhập vẫn đọc lại các Notifications đã 

đọc 

- Tabbar trên: 

  + Dưới thanh search  

  + Trong giai đoạn 1 sẽ hiển thị các dịch vụ theo 

thứ tự: Tin tức, thi trực tuyến, tiện ích, thư viện, 

hỏi đáp. 

  + Các dịch vụ tin tức, tiện ích, thư viện người 

dùng chưa đăng nhập khi click vẫn sử dụng được 

dịch vụ. 

  + Các dịch vụ thi trực tuyến và hỏi đáp khi click  
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sẽ chuyển đến màn hình đăng nhập của app. 

   

- Banner (mời bạn đang nhập để sử dụng dịch 

vụ tiện ích của ứng dụng): 

  + Dưới thanh Tabbar trên. 

  + Click Banner chuyển đến màn hình đăng nhập. 

- Hiển thị danh sách các tin tức tại màn hình 

trang chủ: 

  + Dưới Banner.  

  + Danh sách tin tức bao gồm các chuyên mục và 

nội dung: Tiêu điểm, Gương sáng, Ý tưởng sáng 

tạo, Học tập, công nghệ. 

  + Hiển thị các chuyên mục ẩn bằng cách kéo từ 

dưới lên trên và ngược lại. 

  + Khi kéo từ dưới lên trên: 

      - Icon avatar, thanh search, Notifications và 

thanh tabbar trên di chuyển lên/xuống cùng nội 

dung hiển thị. 

      - Thanh tabbar trên sẽ cố định thay thế vị trí 

Icon avatar, thanh search Notifications khi ẩn. 

        

  + Một chuyên mục sẽ có 10 nội dung được cấu 

hình onhome mới nhất hiển thị lên tin tức của màn 

hình trang chủ. Người vận hành có thể cấu hình 

tăng giảm số lượng nội dung từng chuyên mục 

trên trang chủ. 

  + Hiển thị các nội dung ẩn bằng cách kéo từ trái 

sang phải, trên xuống dưới và ngược lại. Đối với 

khách hàng chưa đăng nhập chỉ có thể xem tin từ 

Trung Ương Đoàn. 

- Thanh tabbar dưới: Dưới cùng Fix ở tất cả các 

màn hình hiển thị các mục: 

 + Trang chủ: Mặc định khi người dùng chưa đăng 

nhập focus vào truy cập trang chủ. 

 + Chat: Để truy cập vào OTT. Người dùng chưa 

đăng nhập khi click vào sẽ chuyển đến màn hình 

đăng nhập của app. 

 + Thanh toán: Để truy cập SDK của Ví VNPT 

Pay 
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 + Khác: Để vào menu cài đặt của ứng dụng  Hình 1 

2 

Màn hình home cho người dùng sử dụng đã  

đăng nhập tài khoản TNVN và Digilife 

Người dùng sau khi đăng nhập app sẽ tự động 

chuyển đến Màn hình home của người dùng đã 

đăng nhập như sau (hình 2): 

- Icon avatar: 

  + Trên cùng bên trái 

  + Hiển thị hình ảnh đại diện của người dùng 

  + Click vào icon avatar sẽ show thông tin profile 

của người dùng. 

- Thanh search: 

  + Tìm kiếm bằng Từ khóa: Đối với người đăng 

nhập từ khóa sẽ tìm kiếm trong chuyên mục: Danh 

bạ, Tin tức, Tiện ích, Thư viện,  

  + Nội dung sau khi tìm kiếm trong từng chuyên 

mục được chia thành các tab: Danh bạ, Tin tức, 

Tiện ích, Thư viện. 

- Notifications: 

  + Trên cùng bên trái 

  + Hiển thị các thông báo mà người quản trị muốn 

gửi tới người dùng: 

       - Các thông báo của app và các tin từ Trung 

Ương Đoàn. Tỉnh Đoàn. 

       - Có bài thi trực tuyến mới. 

       - Các tin tức, nội dung quan trọng. 

  + Hiển thị số lượng Notifications chưa đọc 

  + Các thông báo tin tức, nội dung quan trọng, thi 

trực tuyến được phân theo các cấp: 

    -  Cấp Tỉnh Đoàn: chỉ những user của tỉnh đó 

nhận đc notifycation 

     - Trung Ương Đoàn: toàn bộ user nhận 

notifycation 

- Tabbar trên: 

  + Dưới thanh search 

  + Khi có nhiều hơn 5 dịch vụ và app để hiển thị 

các dịch vụ và app bị ẩn bằng cách bằng cách kéo 

từ trái sang phải và ngược lại. 

- Liên hệ thường xuyên: 
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  + Dưới liên hệ thường xuyên. 

  + Danh sách liên hệ thường xuyên thể hiện 10 

contact gần nhất theo quy tắc: Các contact online 

hiển thị trước các danh sách offline, trong mỗi 

mục online hoặc offline ưu tiên hiển thị contact 

liên lạc gần đây nhất, đầu danh sách có thêm nút 

thêm bạn để người dùng thêm bạn. 

  + Mặc định hiển thị 1 nút thêm bạn và 5 contact 

gần đây nhất, khi khách hàng kéo từ trái sang phải 

sẽ hiển thị các contact còn lại. 

  + Người dùng click vào 1 contact thì sẽ hiển thị 

màn hình chat của contact đó. 

- Hiển thị danh sách các tin tức tại màn hình 

trang chủ: 

  + Dưới Banner.  

  + Danh sách tin tức bao gồm các chuyên mục và 

nội dung: Tiêu điểm, Gương sáng, Ý tưởng sáng 

tạo, Học tập, công nghệ. 

  + Hiển thị các chuyên mục ẩn bằng cách kéo từ 

dưới lên trên và ngược lại. 

  + Người dùng click vào mỗi một tin tóm tắt ứng 

dụng sẽ chuyển đến trang tin đầy đủ của bài viết. 

  - Thanh tabbar dưới: Dưới cùng Fix ở tất cả 

các màn hình trừ màn hình OTT, hiển thị các mục: 

 + Trang chủ: Mặc định khi người dùng đã đăng 

nhập focus vào truy cập trang chủ. 

 + Chat: khi nhấn vào sẽ chuyển đến màn hình 

chat. 

 + Thanh toán: Để truy cập SDK của Ví VNPT 

Pay 

 + Khác: Để vào menu cài đặt của ứng dụng 

- Riêng đối với OTT, khi người dùng nhấn vào 

icon Chat trên thanh tabbar, thanh tabbar dưới 

cùng sẽ thay đổi, các item sẽ bao gồm: Trang chủ, 

Contacts, Calls, Chats và Khác 

 

Hình 2 
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E. OTT 

I. DANH BẠ  

1. Thêm danh bạ từ Trang chủ  

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1.1 Trường hợp người dùng đã có bạn bè trong 

danh sách. 

Người dùng nhấn nút Thêm bạn trên trang chủ 

của ứng dụng. 

 

1.2 Người dùng thêm bạn vào danh bạ 

 

 

2. Thêm danh bạ từ Float button – màn hình Danh bạ 

2.1 Mô tả 
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 Chức năng cho phép người dùng thêm danh bạ từ float button trên màn hình Danh bạ 

của OTT 
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I. OTT (nhắn tin, gọi điện) 

1. Tạo hội thoại chat: 

1.1 Tạo hội thoại chat đơn: 

Bước Diễn giải Giao diện 

1 Đăng nhập vào ứng dụng Thanh Niên > Hiển 

thị màn hình Trang chủ Thanh Niên 
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2 Chọn tab Chat > Hiển thị màn hình “Tin 

nhắn” (Lịch sử chat) 
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3 Chọn vào floating button (+) ở góc dưới bên 

phải màn hình > Hiển thị màn hình Tạo hội 

thoại 

 

 

4 Tại ô tìm kiếm, gõ tên hoặc SĐT muốn tạo 

chat > Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị phía dưới.  

>  Chọn vào liên hệ muốn tạo chat  

> Hiển thị hội thoại chat đơn với liên hệ đó. 

 

 

 

1.2 Tạo hội thoại Chat nhóm: 

Bước Diễn giải Giao diện 

1 Để tạo hội thoại chat nhóm, người dùng thực 

hiện Bước 1 đến Bước 3 như trên.  
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2 Tại màn hình Tạo hội thoại, chọn button “Tạo 

nhóm chat” 
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3 Hiển thị màn hình tạo nhóm chat: 

Người dùng: 

- Đặt tên nhóm (bắt buộc) 

- Đặt ảnh đại diện (không bắt buộc) 

- Tìm kiếm > chọn các liên hệ muốn thêm 

vào nhóm chat 

> Nhấn “Xong” 
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4 Hiển thị màn hình hội thoại chat nhóm mà 

người dùng tạo: 

 

 

 

2. Tạo cuộc gọi 

1.1 Tạo cuộc gọi từ màn hình Cuộc gọi 

Bước Diễn giải Giao diện 
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1 Truy cập vào màn hình Cuộc gọi > Chọn 

floating button (+) 
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2 Hiển thị màn hình Tạo cuộc gọi 

 

3 Tìm kiếm một liên hệ muốn gọi > Hiển thị kết 

quả tìm kiếm bên dưới 

 

4 Tại liên hệ tìm kiếm được > chọn Button Gọi 

để thực hiện cuộc gọi miễn phí tới liên hệ đó.  

 



Tài liệu 

Ứng dụng Thanh niên Việt NamHDSD app TNVN chi tiet_v1 
 27/105 

5 Kết nối cuộc gọi tới người nhận cuộc gọi, hiển 

thị màn hình Cuộc gọi đi với Caller và Cuộc 

gọi đến với Callee 
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6 Callee nghe máy > Hai bên trò chuyện 

 

7 Một trong 2 người chọn Kết thúc cuộc gọi  

> Cuộc gọi bị ngắt.  

Hiển thị lịch sử cuộc gọi trong tab Cuộc gọi. 
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1.2 Tạo cuộc gọi từ màn hình Danh bạ  

Bước Diễn giải Giao diện 

1 Truy cập màn hình Danh bạ > Tìm kiếm liên 

hệ muốn gọi 

Hiển thị kết quả tìm kiếm bên dưới: 

 

 

2 Tại liên hệ muốn gọi > chọn button Gọi để 

thực hiện cuộc gọi miễn phí tới liên hệ đó. 
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3 Kết nối cuộc gọi tới người nhận cuộc gọi, hiển 

thị màn hình Cuộc gọi đi với Caller và Cuộc 

gọi đến với Callee 
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4 Callee nghe máy > Hai bên trò chuyện 

 

5 Một trong 2 người chọn Kết thúc cuộc gọi  

> Cuộc gọi bị ngắt. Hiển thị lịch sử cuộc gọi 

trong tab Cuộc gọi. 
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1.3 Tạo cuộc gọi từ màn hình Chi tiết liên lạc 

Bước Diễn giải Giao diện 

1 Truy cập màn hình chi tiết liên lạc từ Danh bạ 

hoặc Hội thoại chat đơn  

 

2 Chọn button Gọi thoại 

 

3 Kết nối cuộc gọi tới người nhận cuộc gọi, hiển 

thị màn hình Cuộc gọi đi với Caller và Cuộc 

gọi đến với Callee 

 

4 Callee nghe máy > Hai bên trò chuyện  

5 Một trong 2 người chọn Kết thúc cuộc gọi  

> Cuộc gọi bị ngắt. Hiển thị lịch sử cuộc gọi 

trong tab Cuộc gọi. 

 

 

1.4 Tạo cuộc gọi từ màn hình chat đơn 

Bước Diễn giải Giao diện 

1 Truy cập màn hình cửa sổ chat đơn  
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2 Chọn button Gọi để thực hiện gọi miễn phí tới 

liên hệ. 

 

3 Kết nối cuộc gọi tới người nhận cuộc gọi, hiển 

thị màn hình Cuộc gọi đi với Caller và Cuộc 

gọi đến với Callee 

 

4 Callee nghe máy > Hai bên trò chuyện  

5 Một trong 2 người chọn Kết thúc cuộc gọi  

> Cuộc gọi bị ngắt. Hiển thị lịch sử cuộc gọi 

trong tab Cuộc gọi. 
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II. CHAT 

1. Tạo hội thoại chat đơn từ float button - màn hình Tin nhắn 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Người dùng nhấn float button ở màn hình Tin 

nhắn 
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2 Chọn contact để thực hiện chat đơn 

 

3 Màn hình chat đơn 
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2. Tạo hội thoại chat đơn từ Chi tiết liên lạc hoặc Chi tiết lịch sử cuộc gọi 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Tạo hội thoại đơn từ chi tiết liên hệ 
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2 Tạo hội thoại đơn từ chi tiết cuộc gọi 
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3. Tạo hội thoại chat nhóm từ Float button – màn hình Tin nhắn 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Người dùng lựa chọn float button 
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2 Lựa chọn Tạo nhóm chat 

 

3 Chọn thành viên vào nhóm và tạo nhóm 
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4 Hội thoại chat nhóm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thêm thành viên vào nhóm 

4.1.Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng thêm thành viên vào nhóm chat 

4.2. Đối tượng: 

Người dùng app.  

4.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 
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Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Người dùng lựa chọn thêm thành viên từ nhóm 

chat 
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2 Lựa chọn thành viên để thêm vào nhóm 

 

 

5. Đổi tên nhóm 

5.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng đổi tên nhóm chat 

5.2. Đối tượng: 

Người dùng app.  

5.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Người dùng lựa chọn đổi tên nhóm từ nhóm 

chat 

 

 

6. Xóa thành viên khỏi nhóm 

6.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng xóa thành viên khỏi nhóm chat 

6.2. Đối tượng: 

Người dùng app.  

6.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Trong list danh sách thành viên, vuốt từ phải 

qua trái hoặc nhấn giữ tại thành viên muốn xóa. 

Chọn Xóa 

Hiển thị popup “Xác nhận – Bạn có chắc muốn 

xóa “tên thành viên” ra khỏi nhóm?” 

Chọn đồng ý để xóa thành viên khỏi nhóm 
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7. Rời nhóm 

7.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng rời khỏi nhóm chat 

7.2. Đối tượng: Người dùng app.  

7.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Tại hội thoại chat nhóm, người dùng chọn Cài 

đặt hội thoại 

Chọn Rời nhóm 

Hệ thốngCó popup xác nhận: “Sau khi rời nhóm 

bạn sẽ không nhận được tin nhắn trong nhóm 

này nữa. Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi 

nhóm?” Với 2 lựa chọn: Hủy và Đồng ý 

Người dùng lựa chọn Đồng ý để rời nhóm 

 

 

8. Cài đặt hình đại diện nhóm 

8.1.Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng cài đặt hình đại diện cho nhóm chat 

8.2. Đối tượng: Người dùng app.  

8.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Tại hội thoại chat nhóm, người dùng chọn Cài 

đặt và nhấp vào avatar của nhóm để cài đặt 

avatar cho nhóm chat. 

 

 

 

9. Cài đặt thông báo từ hội thoại 

9.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng cài đặt thông báo cho chat đơn hoặc nhóm chat 

9.2. Đối tượng: Người dùng app.  

9.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Người dùng chọn bật hoặc tắt thông báo từ màn 

hình chat đơn hoặc chat nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bộ đếm tin nhắn chưa đọc 

10.1. Mô tả 

 Là chức năng hiển thị số tin nhắn chưa đọc tới người dùng trên màn hình tin nhắn 

10.2. Đối tượng: 

Người dùng app.  

10.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 
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Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Chức năng cho phép người dùng xem số tin 

nhắn chưa đọc trên màn hình Tin nhắn . Số 

lượng tin nhắn chưa đọc hiển thị tại:  

- Bên cạnh iCon biểu tượng của tính năng Chat- 

nhắn tin. 

- Ngay trong hộp tin nhắn của người dùng tại 

từng đoạn hội thoại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tin nhắn gần nhất 

11.1. Mô tả 

 Là chức năng hiển thị tin nhắn gần nhất trên màn hình tin nhắn tới người dùng 

11.2. Đối tượng: 

Người dùng app.  

11.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 
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Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Chức năng cho phép hiển thị tới người dùng tin 

nhắn gần nhất trên màn hình Tin nhắn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Xóa hội thoại chat 

12.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều hội thoại khỏi lịch sử chat 

12.2. Đối tượng: Người dùng app.  

12.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 
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Bước Diễn giải Mock up 

1 Chức năng cho phép người dùng xóa một hoặc 

nhiều hội thoại khỏi lịch sử chat 

 

 

13. Đang soạn tin (Typing) 

13.1.  Mô tả 

Là chức năng cho phép người dùng xem trạng thái typing khi người dùng khác đang tiến hành 

nhập liệu trong ô chatbox 

13.2. Đối tượng: Người dùng app.  

13.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Chức năng cho phép người dùng xem trạng thái 

typing của người dùng khác khi người đó đang 

tiến hành nhập liệu trong ô chatbox 

 

 

14. Đã gửi (Sent) 

14.1. Mô tả 

Là chức năng hiển thị trạng thái đã gửi tin nhắn tới người dùng 
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14.2. Đối tượng: Người dùng app.  

14.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Chức năng hiển thị trạng thái đã gửi tới người 

dùng (Hiển thị 1 dấu tick V) 

 

 

15. Đã xem (Seen) 

15.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng biết tin nhắn đã được đọc bởi người nhận tin 

15.2. Đối tượng: Người dùng app.  

15.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Chức năng cho phép người dùng biết tin nhắn 

đã được đọc bởi người nhận tin. Hiển thị 2 dấu 

tick (VV) 

 

 

 

16. Gửi lỗi (Failed) 

16.1. Mô tả 

 Là chức năng hiển thị trạng thái gửi lỗi của tin nhắn 

16.2. Đối tượng: Người dùng app.  

16.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Chức năng hiển thị trạng thái lỗi của tin nhắn 

 

 

17. Gửi lại (Resend) 

17.1. Mô tả 

Là chức năng cho phép gửi lại tin nhắn trong trường hợp gửi tin nhắn bị lỗi 

17.2. Đối tượng: Người dùng app.  

17.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Chức năng cho phép gửi lại tin nhắn trong 

trường hợp tin nhắn bị lỗi.  

 

2 Người dùng ấn vào nút Gửi lại  

3 Tin nhắn sẽ được gửi lại đến người nhận.    

 

19.        Đã sửa (Edited) 

19.1. Mô tả 

Là chức năng hiển thị trạng thái đã sửa của tin nhắn 

19.2.Đối tượng: Người dùng app.  

19.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Chức năng hiển thị trạng thái đã sửa của tin 

nhắn 

 

 

20. Gửi tin nhắn văn bản 

20.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản 

20.2. Đối tượng: Người dùng app.  

20.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Chức năng cho phép người dùng gửi tin nhắn 

văn bản 

 

 

21. Gửi hình ảnh từ thư viện ảnh 

21.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng chọn ảnh và gửi từ thư viện ảnh 

21.2. Đối tượng: Người dùng app.  

21.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Chức năng cho phép người dùng chọn và gửi 

ảnh từ thư viện ảnh. 

Người dùng lựa chọn button đính kèm > chọn 

button icon Ảnh/ Video. 

 

 

 

2 Chọn ảnh/ video từ thư viện  
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3 Ảnh/ Video hiển thị trong hội thoại chat, được 

gửi tới người nhận. 

 

 

22. Gửi hình ảnh chụp từ camera 

22.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng chụp ảnh từ camera và gửi vào cửa sổ chat 

22.2. Đối tượng: Người dùng app.  

22.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 - Người dùng lựa chọn button đính kèm > chọn 

button icon camera để thực hiện mở camera của 

điện thoại 

- Thực hiện chụp ảnh và gửi vào cửa sổ chat 

 

 

23. Tải ảnh 

23.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng tải ảnh từ cửa sổ chat đơn hay chat group 

23.2. Đối tượng: Người dùng app.  

23.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 - Người dùng bấm chọn ảnh trong giao diện 

chat  

- Hệ thống hiển thị hình ảnh ở dạng toàn màn 

hình 

- Người dùng bấm nút menu các thao tác với 

ảnh 

- Hệ thống hiển thị menu với các chức năng 

theo hệ điều hành. 

- Người dùng chọn “Lưu ảnh” 

- Lưu thành công ảnh về thư viện ảnh của thiết 

bị.  

 

 

24. Gửi tin nhắn thoại 

24.1. Mô tả 

Là chức năng cho phép người dùng gửi tin nhắn thoại tới người dùng khác của hệ sinh thái 

24.2. Đối tượng: Người dùng app.  

24.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Chức năng cho phép người dùng gửi tin nhắn 

thoại tới người dùng khác. 

 

2 Người dùng chọn vào button Ghi âm. 

Nhấn giữ để ghi âm. 

Hoặc vuốt ngang để Hủy ghi âm. 

Khi người dùng buông ngón tay khỏi nút ghi 

âm, tin nhắn được gửi đi. 

Người dùng có thể play/ pause tin nhắn thoại. 

 

 

25. Play/Pause tin nhắn thoại 

25.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng lựa chọn Play hoặc Pau khi nghe tin nhắn thoại 

25.2. Đối tượng: Người dùng app.  

25.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 - Người dùng mở cửa sổ chat với file Tin nhắn 

thoạitin nhắn đã gửi hoặc nhận và hiển thị lên 

màn hình chat 

- Người dùng bấm vào nút Play 

- Màn hình thay đổi thành nút Pause 

- Đoạn Tin nhắn thoại chạy, phát ra âm thanh 

bình thường 

- Người dùng bấm vào nút Pause 

- Màn hình thay đổi thành nút Play, Tin nhắn 

thoại ngừng chạy 

 

 

26. Gửi file 

26.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng gửi file cho một bạn hoặc một nhóm bạn thông qua 

cửa sổ chat 

26.2. Đối tượng: Người dùng app.  

26.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 - Người dùng mở cửa sổ chat > Bấm button 

Đính kèm > Chọn button Tài liệu 

- Hệ thống hiển thị màn hình cho phép người 

dùng chọn ứng dụng quản lý file chứa file muốn 

gửi đi  

- Người dùng chọn folder > chọn file muốn gửi 

- Hệ thống tiến hành kiểm tra dung lượng (các) 

file có bị quá dung lượng cho phép (20 MB) hay 

không? 

- Nếu không, tiến hành chuyển file lên server. 

Hiển thị trên giao diện: 

+ Phía người gửi: hiển thị tiến trình chuyển file 

lên server – người dùng có thể bấm Hủy để 

ngừng tiến trình gửi. Xong hoàn tất tiến trình thì 

hiển thị trạng thái “Đã gửi”  

+ Phía người nhận: Không có hiện tượng gì cho 

đến khi file đã được chuyển lên server. Khi file 

được chuyển xong, người dùng có thể mở xem 

file 

 

 

27. Tải file (chỉ dùng cho Android) 

27.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng tải file từ cửa sổ chat 

27.2. Đối tượng: Người dùng app.  

27.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 - Người dùng mở file nhận được ở màn hình hội 

thoại. Chọn  Tải file (Download) 

- Hệ thống kiểm tra bộ nhớ của thiết bị có đủ 

chỗ trống để tải dung lượng về không? 

- Nếu đủ, tự động tải file về thiết bị cho người 

dùng. 

- Có thông báo “Tải thành công” khi hoàn tất 
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việc tải file. 

 

28. Chuyển tiếp tin nhắn 

28.1. Mô tả 

Là chức năng cho phép người dùng chuyển tiếp file nhận được cho người khác 

28.2. Đối tượng: Người dùng app.  

28.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Chức năng cho phép người dùng chuyển tiếp 

một tin nhắn file cho người khác. 

 

 

 

29. Chia sẻ liên hệ 

29.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng chia sẻ contact vào hộp thoại chat đơn hoặc group 

chat 

29.2. Đối tượng: Người dùng app.  

29.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 
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Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Người dùng lựa chọn  button chia sẻ liên hệ 
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2 Người dùng lựa chọn contact cần chia sẻ 

 

3 Màn hình hội thoại sau khi chia sẻ contact 
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30. Gửi stickers 

30.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng gửi sticker tới bạn chat hoặc nhóm chat 

30.2. Đối tượng: Người dùng app.  

30.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 - Người dùng mở cửa sổ chat  

- Người dùng bấm vào stickers 

- Hệ thống hiển thị các stickers 

- Người dùng chọn một sticker bất kì 

- Người dùng gửi sticker đến người nhận và 

hiển thị sticker lên màn hình chat 

 

 

31. Tải bộ sticker mới 

31.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng tải bộ sticker mới về máy 

31.2. Đối tượng: Người dùng app.  

31.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Người dùng lựa chọn sticker trong cửa sổ chat 

và lựa chọn thêm sticker (+) 

 

2 Hệ thống hiển thị danh sách các bộ sticker để 

người dùng tải. 

Người dùng tải sticker bằng cách tap vào biểu 

tượng đám mây tại bộ sticker muốn tải. 

 

 

32. Xóa bộ sticker 

32.1. Mô tả 
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 Là chức năng cho phép người dùng xóa 1 bộ sticker trong bộ sưu tập sticker 

32.2. Đối tượng: Người dùng app.  

32.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Người dùng lựa chọn bộ sticker trong bộ sưu 

tập và thực hiện xóa khỏi BST bằng các tap vào 

dấu Tick (V) ở bộ sticker muốn bỏ khỏi BST. 

 

 

33. Trả lời tin nhắn (Reply) 

33.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng lựa chọn một tin nhắn để trả lời 

33.2. Đối tượng: Người dùng app.  

33.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 - Người dùng chọn và giữ vào một tin nhắn đã 

gửi  

- Hệ thống hiển thị lựa chọn: Trả lời tin nhắn 

- Người dùng lựa chọn Trả lời tin nhắn 

- Hệ thống hiển thị dòng trích dẫn tin nhắn ở 

trong ngoặc kép, kèm người gửi tin, ngày/ giờ 

gửi tin tại ô nhập tin nhắn. 

- Nhập kèm thêm caption, sau đó nhấn nút 

“Gửi” 

- Gửi tin nhắn trích dẫn kèm caption tới những 

thành viên có trong hội thoại chat. 

 

 

 

34. Sao chép tin nhắn (Copy) 

34.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng sao chép một tin nhắn 

34.2. Đối tượng: Người dùng app.  

34.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 - Người dùng lựa chọn tin nhắn cần sao chép và 

nhấn giữ. 

- Hệ thống hiển thị menu cho phép người dùng 

lựa chọn Sao chép tin nhắn 

- Chọn Sao chép tin  

> Tin nhắn được sao chép vào bàn phím của 

người dùng. 
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35. Chỉnh sửa tin nhắn (Edit) 

35.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng lựa chọn một tin nhắn để chỉnh sửa 

35.2. Đối tượng: Người dùng app.  

35.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 - Người dùng lựa chọn tin nhắn cần chỉnh sửa 

và nhấn giữ. 

- Hệ thống hiển thị menu cho phép người dùng 

lựa chọn Chỉnh sửa tin nhắn 

 



Tài liệu 

Ứng dụng Thanh niên Việt NamHDSD app TNVN chi tiet_v1 
 71/105 

2 Người dùng chỉnh sửa tin, nhấn gửi. 

Tin nhắn mới được update lại tại cửa sổ chat 

(kèm icon “Đã sửa”) 

 

 

36. Xóa tin nhắn (Delete) 

36.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép người dùng lựa chọn một tin nhắn để xóa 

36.2. Đối tượng: Người dùng app.  

36.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 - Người dùng lựa chọn tin nhắn cần chỉnh sửa 

và nhấn giữ. 

- Hệ thống hiển thị menu cho phép người dùng 

lựa chọn Xóa tin nhắn 

 

III. Khác 

1. Hiển thị thông báo trên màn hình lock 

1.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép hiển thị thông báo tin nhắn trên màn hình lock điện thoại 

1.2. Đối tượng: Người dùng app.  

1.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Người dùng nhận được tin nhắn, tin nhắn được 

hiển thị trên màn hình lock như hình bên. 

 

 

2. Hiển thị thông báo in app/ màn hình home 

2.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép hiển thị thông báo tin nhắn in app 

2.2. Đối tượng: Người dùng app.  

2.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Người dùng nhận được tin nhắn khi đang ở màn 

hình App, Home hoặc ứng dụng khác. 

 

 

3. Hiển thị số tin nhắn chưa đọc 

3.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép hiển thị số tin nhắn chưa đọc trên màn hình trang chủ app 

TNVN và trên màn hình trang chủ OTT 

3.2. Đối tượng: Người dùng app.  

3.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Số tin nhắn chưa đọc hiển thị trên màn hình 

trang chủ. 

 

 

 

 

4. Hiển thị số cuộc gọi nhỡ (Miss call) 

4.1. Mô tả 

 Là chức năng cho phép hiển thị miss call trên màn hình trang chủ OTT 



Tài liệu 

Ứng dụng Thanh niên Việt NamHDSD app TNVN chi tiet_v1 
 74/105 

4.2. Đối tượng: 

 Người dùng app.  

4.3. Lưu đồ luồng nghiệp vụ: 

Mô tả lưu đồ: 

Bước Diễn giải Mock up 

1 - Số miss call hiển thị trên màn hình trang chủ 

 

 

 

1. THI TRỰC TUYẾN VÀ HỌC TẬP 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Phạm vi 

VNPT Media hợp tác với VNPT-IT eEdu tích hợp module học và thi trực tuyến từ hệ 

thống eLearning lên ứng dụng Đoàn Thanh Niên dành cho các học viên Đoàn Thanh 

Niên có nhu cầu tham gia học và thi từ các chương trình giảng dạy của Trung Ương 

Đoàn. Dự kiến sẽ có hơn 6 triệu học viên sẽ tham gia các khóa học và thi do TUD đề 

ra. 

2. Yêu cầu nghiệp vụ 

STT Tính năng/ Tiện ích Thành phần Yêu cầu 
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1 
Truy cập hệ thống LMS - Đăng nhập qua tài khoản App thanh 

niên 
 

2 

Quản trị khóa học - Quản lý nội dung khóa học, các học 

liệu 

- Quản lý thành viên trong khóa học 

 

3 Quản lý thi - Quản lý cấu hình thi  

4 
Ngân hàng đề thi - Danh sách các bài thi 

- Cấu hình đề thi 
 

5 
Ngân hàng câu hỏi - Quản lý các loại câu hỏi 

- Cấu hình câu hỏi 
 

6 
Thống kê báo cáo - Quản lý các báo cáo 

 
 

7 Quản lý tài liệu - Danh sách các tài liệu  

 

3. Định nghĩa và thuật ngữ viết tắt 

# Thuật ngữ Mô tả 

1.  KH Khách Hàng 

2.  eLearning, LMS Hệ thống quản lý học và thi trực tuyến 

3.  NHCH Ngân hàng câu hỏi 

4.  ĐTN Đoàn Thanh Niên 

5.  TUD Trung Ương Đoàn 
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II. KỊCH BẢN TỔNG THỂ 

Bước Diễn giải Mock up 

1 Học viên chọn Trực tuyến  => Học trực 

tuyến trên App TNVN. 

Học viên truy cập vào Bài học trên trang chủ 

của App TNVN. 
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2 Học viên chọn khóa học cần học. Học viên 

sẽ phải Đăng ký trước khi tiến hành học và 

tiến hành chọn Vào học để bắt đầu khóa học. 
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3 Học viên tham gia học trực tuyến 

Tài khoản học viên được phân vào học khóa 

học nào thì sẽ được truy cập vào khóa học 

đó. 
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4 Học viên làm bài kiểm tra cuối khóa. 

Sau khi làm bài xong, học viên tiến hành 

Nộp bài thi 

Tùy thuộc vào cấu hình cuộc thi mà học viên 

có thể xem được ngay kết quả hoặc xem 

được đáp án, hoặc được phép làm bài nhiều 

lần. 
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5 Học viên xem kết quả tổng kết khóa học 

trong mục Tổng kết khóa học ở cuối 

chương mục bài học. 

 

 

 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 Học viên truy cập Trực tuyến => Thi 

trực tuyến trên trang chủ App TNVN 

 

 

2 Học viên chọn cuộc thi muốn tham gia 

Tài khoản học viên được phân vào học 

bài thi nào thì sẽ được truy cập vào khóa 

học đó. 

 



Tài liệu 

Ứng dụng Thanh niên Việt NamHDSD app TNVN chi tiet_v1 
 84/105 

3 Học viên chon Tham gia vòng thi để 

làm bài thi 

Học viên nộp bài bằng cách chọn nút 

Nộp bài thi và chờ hệ thống hiển thị kết 

quả thi 
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4 Học viên Xem kết quả thi 
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5 Theo dõi Bảng xếp hạng của Cuộc thi 

Người dùng truy cập vào mục Bảng xếp 

hạng từ mục Thi trực tuyến của cuộc 

thi của App. 

Người dùng xem kết quả xếp hạng trên 

bảng xếp hạng. Nếu nhập tìm kiếm sẽ 

tìm được ra tên tài khoản ở hạng nào 

trong bảng và hiển thị trong bảng đó. 

 

 

 

2. TIN TỨC VÀ TIỆN ÍCH 

I. Luồng màn hình tính năng: 

STT Luồng Chi tiết 

1 (Click) Tab Tin tức Trên giao diện ứng dụng, người dùng Click Tab “Tin tức” 

 Mở màn hình “Tin tức”. 

2 (Click) Tab Tiện ích Trên giao diện ứng dụng, người dùng Click Tab “Tiện ích” 

 Mở màn hình “Tin tiện ích”. 

3 (Click) Bài viết Mở giao diện bài viết. 

4 (Search) The từ khóa Mở giao diện kết quả tìm kiếm  Danh sách bài viết. 

5 (Click) Thẻ #Tag Mở giao diện kết quả tìm kiếm  Danh sách bài viết 
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II. Cách thức hiển thị và tương tác chung: 

Giao diện hiển thị chung 

 

STT Mục Chi tiết 
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1.1.Nội dung bài viết 

1 Danh sách các Sub-Category 

- Khi vào mục “Tin tức” màn hình sẽ hiển 

thị các tab "Tiêu điểm", “Gương sáng”, 

“Giới trẻ” 

- Bên dưới là hình ảnh lớn cùng tiêu đề 

bài viết tiêu biểu. Dưới là các tiêu đề bài 

viết, ảnh hoặc nội dung bài viết thu nhỏ, 

thời gian đăng bài, tag khu vực (nếu có) 
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Mô tả và quy tắc chung: 

STT Mục Chi tiết 

1 - Chạm vào tiêu đề tin hoặc ảnh sẽ hiện ra đầy 

đủ bài viết. 

- Trên cùng bên trái là nút Back, bên phải là 

nút Share, hàng dưới là tiêu đề, nguồn bài viết, 

thời gian.  

- Nội dung tin kèm ảnh xen kẽ 

- Dưới bài viết là các tag có liên quan. 

 

 

 

1.2.Danh sách kết quả tìm kiếm bài viết 
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Mô tả và quy tắc chung: 

STT Mục Chi tiết 

1 Mô tả 

Màn hình mô tả danh sách các bài viết 

được tìm kiếm theo từ khóa hoặc #Tag 

 

 

2 Áp dụng Áp dụng khi người dùng điền từ khóa 

tìm kiếm bài viết lên ô tìm kiếm hoặc 

(Click) vào #Tag của bài viết. 
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III. Kịch bản chi tiết tính năng Tiện ích: 

Mô tả và quy tắc chung: 

STT Mục Chi tiết 

1 - Khi vào mục “Tiện ích” màn hình sẽ hiển thị 

các tab "Học tập", "Công nghệ", "Khởi 

nghiệp", "Sức khỏe", ''Việc làm" 

- Bên dưới là hình ảnh lớn cùng tiêu đề bài 

viết tiêu biểu. Dưới là các tiêu đề bài viết, ảnh 

hoặc nội dung bài viết thu nhỏ, thời gian đăng 

bài, tag khu vực (nếu có) 
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1.1.Nội dung bài viết 

Mô tả và quy tắc chung: 

STT Mục Chi tiết 

1 - Chạm vào tiêu đề tin hoặc ảnh sẽ hiện ra đầy 

đủ bài viết. 

- Trên cùng bên trái là nút Back, bên phải là 

nút Share, hàng dưới là tiêu đề, nguồn bài 

viết, thời gian.  

- Nội dung tin kèm ảnh xen kẽ 

- Dưới bài viết là các tag có liên quan. 
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3. THƯ VIỆN 

I. Mô tả: 

STT Mục Chi tiết 

1 Nội dung Tài liệu mô tả nghiệp vụ của 01 tích năng trên ứng dụng, 

bao gồm: 

- Tính năng Thư viện 

Tính năng cung cấp các tài liệu được Biên tập viên và 

Kiểm duyệt viên upload (Từ CMS) để cung cấp cho người 

dùng. 

3 Tài liệu hỗ trợ Bao gồm: 

3.1 Ảnh Định dạng: JPEG, PNG. Max Size: 100 MB. 

3.2 Video Định dạng: MP4. Max Size: 100 MB. 

3.3 PDF Định dạng: PDF. Max Size: 100 MB. 

3.4 DOC Định dạng: Doc, Docx. Max Size: 100 MB. 

3.5 EXCEL Định dạng: Xls, Xlsx. Max Size: 100 MB. 

3.6 Âm thanh Định dạng: Mp3, Wav. Max Size: 100 MB. 

3.7 Tệp nén Định dạng: Zip, RAR. Max Size: 100 MB. 

 

II. Luồng màn hình tính năng: 

STT Luồng Chi tiết 

1 (Click) Tab Tài liệu Trên giao diện ứng dụng, người dùng (Click) Tab “Thư 

viên”  Mở màn hình “Thư viện”. 

3 (Click) Chủ đề Trên danh sách các chủ đề của thư viên, (Click) chọn một 

chủ đề cụ thể  Mở chi tiết các tệp đính kèm trong chủ đề 

đó. Mỗi chủ đề có thể được gắn nhiều tệp có định dạng 

khác nhau (bao gồm: Ảnh, video, pdf, doc, excel, âm thanh 

và tệp nén). Mỗi tệp đính kèm có dụng lượng không quá 

100MB. 

4 (Click) Tải Chủ đề (Click) Tải Chủ đề  Mở màn hình tải tài liệu  Lựa 

chọn tại 01 tài liệu hoặc toàn bộ tài liệu trong chủ đề. 

(Ngoài ra có thể chia sẻ tệp cho bạn bè hoặc ứng dụng 

khác). 
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5 (Click) View tệp Với mỗi tệp trong chủ đề, để xem chi tiết thì click trực tiếp 

vào mỗi tệp trong chủ đề. Mỗi định danh tệp có cách hiển 

thị khác nhau, bao gồm: 

5.1 View Ảnh Hiển thị màn hình xem ảnh. Hỗ trợ xoay dọc – ngang và 

hỗ trợ tải ảnh trong khi xem. 

Để tải tệp  Mở màn hình tải tệp. 

5.2 View PDF Hiển thị màn hình xem pdf. Hỗ trợ xoay dọc – ngang và hỗ 

trợ tải pdf trong khi xem. 

Để tải tệp  Mở màn hình tải tệp. 

5.3 View Video Hiển thị màn hình xem video. Hỗ trợ xoay dọc – ngang và 

hỗ trợ tải video trong khi xem. 

Để tải tệp  Mở màn hình tải tệp. 

(Developer tự linh động, nếu không hỗ trợ view thì mở 

màn hình Tải tài liệu để người dùng tự tải tài liệu về.) 

5.3 View Doc Hiển thị màn hình xem Doc. Hỗ trợ xoay dọc – ngang và 

hỗ trợ tải doc trong khi xem. 

Để tải tệp  Mở màn hình tải tệp. 

(Developer tự linh động, nếu không hỗ trợ view thì mở 

màn hình Tải tài liệu để người dùng tự tải tài liệu về.) 

5.3 View Excel Hiển thị màn hình xem Excel. Hỗ trợ xoay dọc – ngang và 

hỗ trợ tải Excel trong khi xem. 

Để tải tệp  Mở màn hình tải tệp. 

(Developer tự linh động, nếu không hỗ trợ view thì mở 

màn hình Tải tài liệu để người dùng tự tải tài liệu về.) 

5.4 View Âm thanh Hiển thị màn hình nghe Âm thanh. Hỗ trợ xoay dọc – 

ngang và hỗ trợ tải âm thanh trong khi xem. 

Để tải tệp  Mở màn hình tải tệp. 

(Developer tự linh động, nếu không hỗ trợ view thì mở 

màn hình Tải tài liệu để người dùng tự tải tài liệu về.) 

5.5 View Tệp nén (Zip, 

rar) 

Không hỗ trợ mở tệp nén  Mở màn hình tải Tệp để 

người dùng tải tệp nén hoặc chia sẻ tệp nén cho người 

khác, ứng dụng khác. 

6 (Click) Tải Tệp (Click) Tải tệp  Mở màn hình tải tài liệu  Lựa chọn tại 

01 tài liệu hoặc toàn bộ tài liệu trong chủ đề. (Ngoài ra có 
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thể chia sẻ tệp cho bạn bè hoặc ứng dụng khác). 

 

Giao diện hiển thị: 

 

STT Mục Chi tiết 
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1 Mở màn hình Thư viện. 

Hiển thị danh sách các chủ đề kèm 

ảnh minh họa nhỏ tiêu biểu, hiển thị 

ngày giờ đăng và lượt xem 
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4. HỎI ĐÁP 

I. Mô tả 

- Chức năng cho phép người dùng đã đăng nhập đặt câu hỏi để giải đáp các thắc mắc liên 

quan đến các lĩnh vực của Đoàn Thanh Niên. 

2.3 Click vào một chủ đề 

Hiển thị thời gian và loại tệp 

Hiển thị các file được đưa lên gần 

nhất trước cùng thời gian, số lượt 

xem và dung lượng 
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II. Luồng nghiệp vụ 

Bước Diễn giải Mock up 

1 

Màn hình trang chủ chuyên mục hỏi đáp 

Click vào icon hỏi đáp sẽ chuyển đến màn hình 

hiển thị chuyên mục hỏi đáp tới người dùng:(hình 

1) 

- Các nút chức năng: 

  + Nút "Gửi câu hỏi" chuyển đến màn hình soạn 

câu hỏi 

  + Sắp xếp: Tùy chọn sắp xếp theo thứ tự câu hỏi 

mới nhất, câu hỏi đã trả lời, câu hỏi đang chờ kiểm 

duyệt. Sau khi chọn màn hình danh sách câu hỏi sẽ 

sắp xếp hiển thị đúng danh sách nội dung được 

chọn. 

- Danh sách các câu hỏi bao gồm câu hỏi đã trả lời 

và câu hỏi chưa có câu trả lời. 01 câu hỏi chỉ có 01 

câu trả lời, không hiển thị theo dạng hội thoại. 

  + Nội dung hiển thị thu nhỏ bao gồm 

       - Dòng 1: Tiêu đề câu hỏi  

       - Dòng 2:  Tóm tắt nội dung  

       - Dòng 3: 

            + Câu hỏi đã trả lời: Tên người trả lời hoặc 

tổ chức được bôi đậm 

            + Câu hỏi chưa trả lời: Câu hỏi đang chờ 

kiểm duyệt làm mờ 

       - Dòng 4:  

            + Câu hỏi đã trả lời: Ngày tháng năm giờ 

phút giây nhận câu trả lời hiển thị góc dưới cùng 

bên phải. 

            + Câu hỏi chưa trả lời: Ngày tháng năm 

giờ phút giây gửi câu hỏi hiển thị góc dưới cùng 

bên phải 

       

 

Hình 1 
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Hình 2 
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1.1 

Màn hình hiển thị nội dung câu hỏi 

Hiển thị toàn bộ nội dung câu hỏi và câu trả lời 

       - Câu hỏi chưa có câu trả lời: hiển thị nội 

dung như hình, thông tin file đính kèm và hiển thị 

câu hỏi đang chờ kiểm duyệt.  (hình 3) 

       - Câu hỏi đã trả lời: hiển thị như hình. Bao 

gồm Tên người trả lời hoặc tổ chức, Ngày tháng 

năm nhận câu trả lời, nội dung và thông tin file 

đính kèm.   

 

 

Hình 3 
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1.2 

Màn hình Gửi câu hỏi 

- Tiêu đề (bắt buộc) - 

  + Nhập nội dung tiêu đề câu hỏi 

  + Ấn vào nhập tiêu đề hiển thị bàn phím ảo 

- Chủ đề (bắt buộc): 

  + Có 4 chủ đề: Công tác Đoàn, Hội; Sức khỏe, 

tâm lý; Nghề nghiệp, việc làm; Khác. 

- Nội dung câu hỏi (bắt buộc):  

  + Hiển thị nội dung câu hỏi đã nhập của người 

dùng. 

 + Ấn vào nhập nội dung hiển thị bàn phím ảo 

- Thông tin đính kèm 

 + Nút đính kèm 

   - Đính kèm tối đa được 03 file 

- Nút Gửi câu hỏi: 

- Bàn phím : 

Các nội dung  sẽ được cuộn từ dưới lên và ngược 

lại. Nút chức năng và gửi câu hỏi được cố định khi 

cuộn 

 

 

 

5. THÔNG BÁO 

III. Mô tả 

- Là chức năng cho phép người dùng hiển thị các thông báo đến người sử dụng app 

Thanh Niên Việt Nam. 

IV. Luồng nghiệp vụ 

Bước Diễn giải Mock up 

1 

Chức năng sẽ hiển thị tất cả các thông báo mà 

người quản trị muốn gửi tới người dùng tại màn 

hình trang chủ của App, màn hình ứng dụng trên 

ios/android, màn hình khóa điện thoại, màn hình 

thông báo khi ở app khác (in app). 
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- Chuyên mục Chat, Hỏi đáp: Người dùng tự 

động nhận được thông báo khi có ai đó tag vào 

nhóm chat,  tin nhắn, cuộc gọi, câu hỏi đã được trả 

lời. 

- Chuyên mục: Tin tức; Thi trực tuyến, học tập 

và các thông báo chung từ App:  

  + Các nội dung áp dụng: bài thi trực tuyến, học 

tập, tin tức, nội dung quan trọng, thông báo từ app 

(có phiên bản mới, tính năng mới, giao diện mới). 

  + Cho phép cấu hình các nội dung người quản trị 

muốn gửi thông báo đến người dùng từ CMS. 

 

1.1 

Trang chủ của App:  

- Hiển thị số lượng Notifications chưa đọc trên 

màn hình trang chủ của: Chat và Notification. 

- Chat: 

  + Bao gồm các thông báo của ứng dụng chat 

  + Click icon chat: vào màn hình giao diện của 

chức năng tin nhắn trong chuyên mục chat 

- Notifications:  

  + Bao gồm các thông báo của chuyên mục tin 

tức, thi trực tuyến, học tập, hỏi đáp và các thông 

báo chung từ App. 

 + Click icon notification vào màn hình thông báo  
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1.5 

Màn hình Thông báo 

Màn hình tổng hợp Notification của các chuyên 

mục Tin tức, thi trực tuyến, học tập, các thông báo 

chung từ App: 

- Các nút chức năng bao gồm: 

  + Nút < để quay lại màn hình Trang chủ 

  + Nút  để đánh dấu toàn bộ các tin thành đã 

đọc 

- Hiển thị bao gồm các thông báo đã đọc và chưa 

đọc. 

- Thông báo bao gồm Tiêu đề, nội dung và thời 

điểm nhận được thông báo như hình bên. 

  + Thông báo chưa đọc: hiển thị được làm nổi bật 

mầu sắc và chữ tiêu đề sẽ được in đậm. 

  + Thông báo đã đọc: hiển thị làm mờ và chữ tiêu 

đề không được in đậm. 

  + Click vào các thông báo sẽ chuyển đến đúng 

màn hình hiển thị toàn bộ chi tiết nội dung hoặc 

cửa sổ chat được thông báo trong các chuyên mục 

và chức năng. 

- Trong màn hình Thông báo vẫn hiển thị các 

Tabbar dưới để người dùng có thể truy cập nhanh 

vào các chức năng và dịch vụ. 

 

 

6. KHÁC 

I. Mô tả 

- Là chức năng cho phép người dùng thực hiện cài đặt ứng dụng phù hợp với nhu cầu và 

sở thích cá nhân. 

II. Luồng nghiệp vụ 

 

Bước Diễn giải Mock up 
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1 

Người dùng lựa chọn mục Khác hệ thống sẽ hiển 

thị tới người dùng các cài đặt cho app và cài đặt 

tính năng chat: Hình 1 

- Cài đặt tính năng chat: Hình 2 

Click vào cài đặt tính năng chat hiển thị chức năng 

như sau: 

  + Chia sẻ trạng thái Online: Cho người khác biết 

người dùng đang online hay không 

     - Giá trị mặc định là Online. 

    -  Hiển thị nút bật tắt cho người sử dụng. 

 + Chọn âm báo: Cho phép người dùng lựa chọn 

âm báo (hình 3) 

- Cài đặt ứng dụng 

  + Nhận thông báo: 

      -  Cho phép người dùng lựa chọn có nhận 

thông báo từ các chuyên mục tin tức, thi trực 

tuyến, học tập, hỏi đáp và các thông báo chung từ 

App. 

      - Giá trị mặc định là Bật. 

    -  Hiển thị nút bật tắt cho người sử dụng. 

  + Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng đổi mật 

khẩu ứng dụng: Hình 4 

    - Click vào nút < để quay lại màn hình Khác 

  + Ngôn ngữ: Giai đoạn 1 chỉ có 1 lựa chọn là 

Tiếng Việt. Ngôn ngữ tiếng việt được làm mờ, 

click vào ngôn ngữ -> giữ nguyên màn hình không 

chuyển trang. 

  + Điều khoản: hiển thị trang điều khoản của ứng 

dụng  

    - Click vào nút < để quay lại màn hình Khác 

  + Đăng xuất: 

    -  Cho phép người dùng đăng xuất khỏi ứng 

dụng. 

    - Click Đăng xuất -> Trở lại màn hình trang chủ 

 

 

Hình 1 
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cho người chưa đăng nhập 

  +  Phiên bản: hiển thị phiên bản hiện tại của ứng 

dụng 

 

Hình 2 
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Hình 3 
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Hình 4 

 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 


